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Νέο κεφάλαιο άνοιξε για τις συντάξιμες απο-
δοχές και την έκδοση των συντάξεων Κύριων 
και Επικουρικών μετά τις Βουλευτικές εκλογές 
της 7ης Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του νέου αρμόδιου 
Υφυπουργού Εργασίας και Ασφάλισης, αλλάζει 
ο «Νόμος Κατρούγκαλου» 4387/2016, με «ανα-
λογικότερο υπολογισμό συντάξεων, μείωση ει-
σφορών και ψηφιοποιημένη άμεση έκδοση συ-
ντάξεων. Η Επικουρική σύνταξη θα παραμείνει 
υποχρεωτική και η τυχόν επένδυση των εισφο-
ρών θα είναι στην επιλογή του ασφαλισμένου».

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αναδειχθούν 
οι όποιες θετικές ή αρνητικές συνέπειες για τις 
συντάξεις μας.

Ειδικότερα για την ένταξη της ευτελούς Επι-
κουρικής μας σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ-
ΕΠ, έχουν ήδη αναληφθεί από το Σύλλογό μας 
άμεσες πρωτοβουλίες με τους άλλους Συλλό-
γους Συνταξιούχων, την ΟΣΤΟΕ και την ΑΓΣΣΕ 
για επαναδιαπραγμάτευση με τη νέα ηγεσία του 
Υπουργείου Εργασίας και Ασφάλισης.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι ορίστηκε για τις 20 
Σεπτεμβρίου 2019 η δικάσιμος στον Άρειο Πάγο 
της Αίτησης Αναίρεσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κατά της 
Εφετειακής απόφασης 2724/4-6-2018. Με την 
εν λόγω απόφαση κερδίσαμε σαν ασφαλισμένοι 
συνταξιούχοι την επαναφορά του Επικουρικού 
Βοηθήματος στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2015 
και καταβολή αναδρομικών (3) τριών ετών.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
ΚΑΙ ΣΤΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – 10 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΜΕΛΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας προσκαλούμε στην 
ημερήσια-επιδοτούμενη για τα μέλη μας εκδρομή, που θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019. Αναχώρηση στις 8.00 
π.μ. από Πλ. Ομονοίας και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Επίδαυρος: Θα ξεκινήσουμε με το Θέατρο Επιδαύρου. Πρόκειται 
για ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία θέατρα, ενώ αποτελεί 
ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της αρ-
χαίας Ελλάδας με μοναδική ακουστική. Ο ευρύτερος αρχαιολογικός 
χώρος έχει χαρακτηρισθεί ως Μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς 
από την UNESCO. Είσοδος στον Αρχαιολογικό χώρο 12 ευρώ.

Ναύπλιο: Θα συνεχίσουμε για την πρώτη πρωτεύουσα της σύγ-
χρονης Ελλάδος, το παραθαλάσσιο γραφικό Ναύπλιο. Εκεί μας 
περιμένει ένα πολύχρωμο σκηνικό από διατηρητέα αρχοντικά νε-
οκλασικά, λιθόστρωτα σοκάκια και ενετικά κάστρα, το περίφημο 
φρούριο του Παλαμηδίου που δεσπόζει στην κορυφή της πόλης, το 
Μπούρτζι, την Πινακοθήκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο 
Κομπολογιού, το Τριανόν (το παλιό Τζαμί), την πλατεία Συντάγμα-
τος, τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα κλπ. Τέλος επίσκεψη στο Φου-
γάρο (χώρος ζωής - χώρος τέχνης).

Αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
www.syntaxilte.gr.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
τηλ. 2103615765-6937451818 

ΣΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κ. ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ

Απόφαση Δ.Σ. για την διαδικασία τροποποίησης 
του Καταστατικού του Συλλόγου μας

-Το Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ στην 12η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20ης Ιουνίου 
2019, πρότεινε και έγινε ομόφωνα δεκτό να δημιουργηθεί Επιτροπή επεξεργασίας των σχετικών 
Άρθρων περί Αρχαιρεσιών του από 2002 Καταστατικού του Συλλόγου στο οποίο εφαρμόζεται το 
πλειοψηφικό σύστημα εκλογών.

-Σκοπός της πρότασης είναι η εφαρμογή της Απλής 
Αναλογικής του Νόμου 1264/82 στο Καταστατικό του 
ΣΣΙΛΤΕ. Επισημαίνεται ότι με το Ν. 4331 του 2015, Άρ-
θρο 27, εφαρμόζεται αναλόγως σύστημα απλής αναλο-
γικής στις οργανώσεις των συνταξιούχων με παρουσία 
Δικαστικού Αντιπροσώπου, ανεξάρτητα από το τι τα 
καταστατικά ορίζουν.
-Σημειώνεται ότι για να τροποποιηθεί το Καταστατικό 
του ΣΣΙΛΤΕ «δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, 
ειδικώς περί τούτο συγκαλουμένης, απαιτείται η πα-
ρουσία του ημίσεος τουλάχιστον αριθμού των ταμεια-
κώς εντάξει μελών» (παρουσία δηλαδή 1.150 μελών)! 
Το Δ.Σ. αποφάσισε προς τούτο, την σύσταση και σύ-
γκλιση Επιτροπής  (2 μέλη από κάθε παράταξη) για την 
διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού.    

Οι αλλαγές στις τράπεζες και οι αντιδράσεις 
των εργαζομένων

- Στις 28/5/2019 πραγματοποιήθηκε απεργία 1.200 συναδέλφων της 
Τράπεζας Πειραιώς για την αυθαίρετη απόσπασή τους σε ιδιωτικές 
εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, με απώλεια της ιδιότητας 
του Τραπεζικού Υπαλλήλου. Ήδη ξεκίνησε νέα εθελουσία.          

- Στις 14 Ιουνίου 2019 ο Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας 
πραγματοποίησε 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ για την απαράδεκτη απαίτηση 
της Διοίκησης της ΕΤΕ να αλλάζει τον Κανονισμό Εργασίας σε βά-
ρος των συναδέλφων.

- Ο Σύλλογος Προσωπικού ALPHA BANK με ανακοίνωσή του κα-
τήγγειλε τις πιέσεις και τις αυθαίρετες πρακτικές της Διοίκησης 
για την υποχρεωτική συμμετοχή των συναδέλφων στο πρόγραμ-
μα εθελούσιας εξόδου σε συγκεκριμένες περιοχές. Το πρόγραμμα 
συνοδεύεται από κλείσιμο επαρχιακών και αστικών Καταστημάτων 
και την λεγόμενη ψηφιοποιημένη λειτουργία των Τραπεζών με 
ελάχιστο Προσωπικό.

για την Κύρια και Επικουρική μας Σύνταξη
ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ…

Κατατέθηκαν 
οι 1.300 αγωγές για τα αναδρομικά 

των συνταξιούχων μας
Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Δημητρίου 
Μπούρλου με έγγραφό του ενημέρωσε το 
Σύλλογό μας ότι: 

- Έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατάθεση των 
ομαδικών αγωγών για την διεκδίκηση των 
αναδρομικών 1.300 μελών του ΣΣΙΛΤΕ.
- Οι ημερομηνίες εκδίκασης θα μας γνω-
στοποιηθούν λίγους μήνες πριν την εκδί-
καση. 
- Το αναφερόμενο από τον ημερήσιο Τύπο 

διάστημα 6/2015 – 5/2016 είναι η περίοδος από την έκδοση των θετικών για τους συνταξιούχους 
αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου 4387/2016 (νόμου 
Κατρούγκαλου). Είναι το διάστημα που η προηγούμενη Κυβέρνηση αναγνώριζε ότι πρέπει να κατα-
βληθούν στους συνταξιούχους οι παράνομες παρακρατήσεις. 
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ – ΧΡΟΝΟΣ 18ος 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX: 210 3614287 

Email: info@syntaxilte.gr 

site: www.syntaxilte.gr 

facebook: «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

   

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ.

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Alkodi Group, www.alkodi.gr  

e-mail:print@alkodi.gr 
Τηλ.: 2110121994

  Απεβίωσε την Κυριακή 9/6/2019 στη Χίο σε ηλικία 91 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Σμυρνιούδης Εμμανουήλ.  
 Απεβίωσε στις 16/6/2019 στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 62 ετών ο συνάδελφος 
Πανταζής Νίκος.
 Απεβίωσε στις 16/6/2019 στην Αθήνα σε ηλικία 87 ετών ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Μακρής Αλέξης.
 Απεβίωσε την 1η Απριλίου 2019 στην Κω σε ηλικία 76 ετών ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Κονταξής Βασίλειος. 
 Απεβίωσε στις 26/6/2019 στην Αθήνα σε ηλικία 75 ετών ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Κυτίδης Κώστας.
 Απεβίωσε στις 30/6/2019 στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας σε ηλικία 85 ετών ο 
συνάδελφος συνταξιούχος Τσέλιος Βλάσης.
 Απεβίωσε στις 13 Ιουλίου 2019 στα Γιάννενα σε ηλικία 56 ετών, η συνάδελφος 
συνταξιούχος Χρυσαυγή Μπάρμπα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ εύχεται καλό παράδεισο στους 
συναδέλφους και θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ                          ΤΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    
31 ΙΟΥΛΙΟΥ                          ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ                                      
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ                   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΦΙΑ                                               
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ              ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ Β΄ ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                   ΚΑΤΑΒΟΛΗ Β΄ ΔΟΣΗΣ ΕΝΦΙΑ                                        
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ                  ΚΑΤΑΒΟΛΗ Γ’ ΔΟΣΗΣ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ Γ’ ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ                ΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ’  ΔΟΣΗΣ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Εφιστούμε την προσοχή των μελών μας 
ως προς τα έντυπα που αποστέλλει και 
κυκλοφορεί ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός 
Ιονικής (συν.π.ε. – συν.εργα.συα.)

Αναφερόμαστε στα έντυπα που αποστέλλει ο ως άνω Συνε-
ταιρισμός Ιονικής που αφορούν τη συναίνεση των μελών για 
την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων (αριθμοί 
ταυτοτήτων, ΑΦΜ, ΔΟΥ, κατοικίες, τηλέφωνα κ.λπ.). 

Εφιστούμε την προσοχή και συμβουλεύουμε ότι τα Προσω-
πικά Δεδομένα του/της καθενός/μίας είναι πολύ σημαντικά 
και πρέπει να γίνεται κάθε φορά έλεγχος όταν ζητούνται να 
τα δίνουμε. Η αόριστη δικαιολογία, δηλαδή χωρίς να αναφέ-
ρονται οι συγκεκριμένοι σκοποί για τους οποίους θα χρησιμο-
ποιηθούν και επίσης χωρίς να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι 
τρίτοι (εταιρείες, οργανισμοί, υπηρεσίες, ιδιώτες κλπ) έναντι 

των οποίων θα χρησιμοποιηθούν, είναι πάντοτε επικίνδυνη και ελλοχεύει τον κίν-
δυνο μίας μη επιθυμητής επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Προσοχή! 
Μη δίνετε άκριτα τα Προσωπικά σας δεδομένα. Μην υπογράφετε έντυπα γενικού 
περιεχομένου. Ελέγξτε κάθε φορά για ποιο συγκεκριμένο σκοπό δίνονται. Οι γενι-
κόλογοι σκοποί ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη επιθυμητή επεξεργασία. 

Υ.Γ. Σημειώνεται ότι με την Απόφαση Αριθμός 12775/2018 του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε ΑΚΥΡΗ η Γενική Συνέλευση και το νέο Καταστα-
τικό του ανενεργού Συνεταιρισμού Ιονικής (ΣΥΝΕΡΓΑΣΥΑ), ενώ παραιτήθηκε 
από Πρόεδρος ο κ. Νικόλαος Κάβουρας. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2019

Διαφημίσεις 
επαγγελμάτων 
τεκνών 
συναδέλφων 
συνταξιούχων 
ΙΛΤΕ

από την συγκέντρωση 
των συναδέλφων 

Συνταξιούχων Ιονικής Ρόδου

Σε θερμό συναδελφικό κλίμα πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή 12/7/2019, 
η συνάντηση του Συλλόγου Συνταξιού-
χων και των συναδέλφων Ιονικής Τρά-
πεζας, που υπηρέτησαν στα καταστήμα-
τα Ρόδου. Η ενημέρωση και η ανταλ-
λαγή απόψεων γύρω από τα θέματα 
της Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης, 

θεμάτων Υγείας, Δανείων συναδέλφων 
και άλλων ζητημάτων, ήταν γόνιμη και 
επωφελής.

Το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ ευχαριστεί τους 
συναδέλφους για την πρωτοβουλία που 
είχαν και μας προσκάλεσαν στην όμορ-
φη συνάντησή τους.

Στιγμιότυπα
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Η ιστορία των κεντρικών κτηρίων της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος
Στο ισόγειο του Κεντρικού Καταστήματος της Alpha Bank, Σταδίου 40, στο τμήμα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ μεταξύ των άλλων εντύπων, βιβλίων και αναμνη-
στικών, προμηθευτήκαμε το καλαίσθητο φυλλάδιο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 19 – Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ». Δημοσιεύουμε 
παρακάτω τα όσα χρήσιμα στοιχεία αναφέρονται για το κτήριο της ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (1927) Πανεπιστημίου 45 και για το κτήριο της ΙΟΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ (1911) Πεσμαζόγλου 12-14.

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1927) Πανεπιστημίου 45
Κατά την περίοδο 

1922-1930 ανεγέρθη-
κε το κτήριο της Λαϊκής 
Τραπέζης, σε σχέδια του 
Αναστάσιου Μεταξά, στη 
γωνία Πανεπιστημίου 45 
και Πεσμαζόγλου 14, και 
σε επαφή με την παλαιό-
τερη Ιονική Τράπεζα.

Η Λαϊκή Τράπεζα του 
1927 συνιστά ενδεικτική 
μορφή της πορείας που 
θα ακολουθούσε η αρχι-

τεκτονική του Μεταξά στη συνέχεια εφαρμόζοντας έναν «πειραγμένο» κλασικι-
σμό, με κύριο στοιχείο τη χρήση του αρτιφισιέλ, δηλαδή της τσιμεντοκονίας, στα 
εξωτερικά επιχρίσματα των όψεων. Έτσι η μορφολογία δεν αλλάζει –οι οικοδομι-
κές λεπτομέρειες και η διακόσμηση παραμένουν κλασικιστικές- ο τρόπος όμως 
κατασκευής των όψεων προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα. Η καθ’ ύψος διάρθρωση 
του κτηρίου σε τρείς ζώνες, η διάταξη των ανοιγμάτων, ο τρόπος επεξεργασίας 
των επιφανειών των τοίχων ανάμεσα στα ανοίγματα, όλα μαρτυρούν εκείνη τη 
γνωστή προσήλωση του Μεταξά στην κλασικιστική παράδοση.

Το 1958, με την συνένωση των κτηρίων της Ιονικής και Λαϊκής ανάμεσα στις 
αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τον Καψαμπέλη συγκαταλέγεται η διάνοιξη 
του δαπέδου του ισογείου της Λαϊκής, για οπτική επικοινωνία με το υπόγειο, που 
λειτούργησε ως συμπληρωματική αίθουσα συναλλαγών έως πρόσφατα. 

Κύριος στόχος της αποκαταστάσεως στα κτήρια της Ιονικής και Λαϊκής Τραπέ-
ζης, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Αλέξανδρου Σ. Καλλιγά (1999-2001), 
ήταν «η επαναφορά των κτηρίων στην προ του 1958 κατάσταση», ενώ «παράλ-
ληλα επιδιώχθηκε η επαναφορά στην αρχική και αυθεντική κατάσταση όλων των 
αρχιτεκτονικών στοιχείων που αλλοιώθηκαν για να υλοποιηθεί η μορφολογική 
εξομοίωση και συνένωση του 1958».

Η αποκατάσταση του κτηρίου της Λαϊκής Τραπέζης, την εφαρμογή της οποίας 
επωμίστηκε ο Στέφανος Καλλιγάς μετά το θάνατο του πατέρα του, Αλέξανδρου, 
τον Φεβρουάριο του 2006, ακολούθησε τα χνάρια εκείνης της Ιονικής Τραπέζης.

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1911) Πεσμαζόγλου 12-14
Στη δεκαετία του 1910 εμφανίσθηκε επί της οδού 

Πεσμαζόγλου το «νέον κατάστημα» της Ιονικής Τρα-
πέζης, όπως το χαρακτηρίζει η εφημερίδα Αθήναι, 
πιθανώς έργο Άγγλου αρχιτέκτονα με συνεργάτη 
τον Αναστάσιο Μεταξά. Με δικαιολογημένη υπερη-
φάνεια το γεγονός καταγράφεται στα πρακτικά της 
γενικής συνελεύσεως των μετόχων στο Λονδίνο: «Η 
Τράπεζα έχει ήδη υπό κατασκευήν εν Αθήναις νέον 
κτίριον, χρησιμοποιηθησόμενον αποκλειστικώς δια 
τραπεζικάς εργασίας, και το οποίον θα είνε μία των 
ωραιοτέρων εν Ελλάδι τραπεζικών οικοδομών. Κα-
τεσκευασμένη αποκλειστικώς εκ λευκού Πεντελικού 
μαρμάρου θα είνε αρχαίου Ελληνικού ρυθμού και θα 
έχη ωραίαν πρόσοψιν με μαρμαρίνους κίωνας (sic) 
και ορειχάλκινα παράθυρα». 

Η πρώτη φάση του ολοκληρώθηκε το 1913. Η δεύ-
τερη, με τη μορφή επεκτάσεως του κτηρίου κατά 
μήκος, έγινε το 1916, σε σχέδια που τεκμηριωμένα 

υπογράφει ο Μεταξάς. Στην υπόθεση φαίνεται να είχε εμπλακεί ακόμη και η βα-
σίλισσα Σοφία –υπήρχαν «ορισμένες αλλαγές του κτηρίου τις οποίες υπέδειξε» 
εκείνη- αγνοούμε ποιες.

Αυτό το κτήριο-κόσμημα, σε στυλ Adams, μαρτυρά την αγγλική καταγωγή του. 
Πράγματι, η παρουσία του εντυπωσιακού σκαφοειδούς θόλου και οι διακοσμητικές 
λεπτομέρειες στο εσωτερικό της αίθουσας συναλλαγών –με τα ανάγλυφα φυτικά 
μοτίβα λευκού χρώματος- όπως και η εξωτερική διάρθρωση σε βάση με εμφανείς 
αρμούς και ανωδομή με λείες επιφάνειες, αλλά και οι αναλογίες του αετώματος, 
όλα παραπέμπουν αφενός στο στυλ Adams και αφετέρου στις κλασικιστικές μορ-
φές που ήταν σε χρήση στην Εδουαρδιανή αρχιτεκτονική της Μεγάλης Βρετανίας 
την περίοδο 1890-1914. Το 1958 αποφασίσθηκε η συνένωση των κτηρίων των 
δύο τραπεζών, Ιονικής και Λαϊκής που συνόρευαν. 

Η επέμβαση οφείλεται στον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Καψαμπέλη (1909-1984) 
που θέλησε να πετύχει δύο στόχους – αισθητικό (να εξωραΐσει την Ιονική Τράπε-
ζα). Για να το πετύχει αλλοίωσε το περιστύλιο της Ιονικής, κατήργησε τις διπλές 
κολόνες και εξαφάνισε τη θαυμάσια θολωτή οροφή.

Οι εργασίες αποκαταστάσεως της περιόδου 2000-2002 από τον Αλέξανδρο Σ. 
Καλλιγά (μελέτη 1999-2001) εξαφάνισαν κάθε ίχνος ενδιάμεσων αλλοιώσεων και 
ενοποίησαν  μορφολογικά την ατμόσφαιρα που απέπνεε η Ιονική Τράπεζα με εκεί-
νη της (μεταγενέστερης) Λαϊκής Τραπέζης.

Με δεδομένη τη δυναμική μιας διαρκούς αναζήτη-
σης νέων τρόπων πολιτικής έκφρασης και χώρων 

κοινωνικής αποδοχής, πορεύομαι ιχνηλατώντας τα κα-
κοτράχαλα μονοπάτια της αλήθειας και της πραγματι-
κότητας, της αξιοκρατίας και διαφάνειας των πράξεων 
της διοίκησης και δικαιοσύνης, μακριά από πολιτικές ή 
άλλες σκοπιμότητες. 

Στέκομαι ειλικρινά στο πλάι όλων εκείνων που αγω-
νίζονται ο καθένας από το δικό του μετερίζι για τον ίδιο 
σκοπό, σε μια προσπάθεια κοινωνικής και πολιτικής 
αναγέννησης με παράλληλη οικοδόμηση του μέλλοντος 
πάνω σε στέρεες ηθικές βάσεις για το καλό του ατόμου 
και του συνόλου. Σε μια εποχή που οι επαγγελματίες 
πολιτικοί προωθούν έντεχνα τον μονόλογο αντί του δια-
λόγου που επικαλούνται από τα μπαλκόνια της εξουσίας 
και τα «παράθυρα» της ενημέρωσης για την κατάκτη-
ση της κοινωνικής συναίνεσης, ο μέσος πολίτης νιώθει 
μια υποβάθμιση του ρόλου του ως ηθική και κοινωνική 
οντότητα. Ο ίδιος, βιώνοντας παράλληλα την προσπά-
θεια που καταβάλλεται για την υπονόμευση και από-
κρυψη της αλήθειας, την αφθονία των υποσχέσεων που 
δίνονται, την δράση του οργανωμένου εγκλήματος κ.α., 
πιστεύει ότι τα γεγονότα αυτά συσκοτίζουν την άλλη 
όψη του νομίσματος που απλώνεται γύρω μας.

Είναι το αίσθημα της ανασφάλειας, η ανεργία, η ει-
σβολή της τηλεοπτικής βίας στα σπίτια μας, το φαινό-
μενο της διαφθοράς, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή κ.α. 
βασικές συνιστώσες που ορίζουν τα χαρακτηριστικά της 
Νέας Εποχής, που ορίζουν την εποχή μας, με την πίστη 
του πολίτη να κλονίζεται και την αντοχή του σκληρά να 
δοκιμάζεται. Η κυβέρνηση με την ξύλινη γλώσσα της 
εξουσίας προσπαθεί να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυ-
πώσεις που δημιουργούνται σε βάρος της, επενδύοντας 
στο γόητρό της.                                          

Το γόητρο της εξουσίας
Η έντεχνη ενσωμάτωση λέξεων, νοημάτων, καλοδια-

λεγμένων όρων, επιλεγμένων φράσεων στον πολιτικό 
λόγο εκ μέρους της εξουσίας τονώνει την ισχύ και γοη-
τεία της. Είναι η ακτινοβολία που εκπέμπουν τα πρόσω-
πα των φορέων της εξουσίας σε μια ελεύθερη εκφορά 
του πολιτικού λόγου, όταν η προβολή ενίων των χαρα-
κτηριστικών του καθίσταται αναγκαία για την εξυπηρέ-
τηση συγκεκριμένων σκοπών και επιδιώξεων

Η δύναμη των λέξεων είναι τόσο μεγάλη, ώστε ν’ 
αρκούν καλοδιαλεγμένοι όροι για να γίνουν παραδε-

κτά τα πιο απίστευτα πράγματα.
Ακούμε πολλές φορές μία πολιτική ομιλία να διανθί-

ζεται από τους καλοδιαλεγμένους όρους και τις επιλεγ-
μένες φράσεις «κάθαρση», «εξυγίανση», «το μαχαίρι 
θα φθάσει στο κόκκαλο», «εξεταστικές των πραγμά-
των επιτροπές», «μηνυτήριες αναφορές», «πορίσμα-
τα», «ΕΔΕ», κ.α. λέξεις και φράσεις που δεν έχουν... 
τελειωμό. Εκτός των κραυγαλέων περιπτώσεων που 
συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινή γνώμη και τέθηκαν 
υπό άμεση δικαστική έρευνα και παρακολούθηση, η 
αναζήτηση ευθυνών για τα καυτά της επικαιρότητας 
θέματα, εξακολουθεί δυστυχώς να βρίσκονται ακόμη 
στο σκοτάδι. Είναι οι περιπτώσεις με τις οποίες ουδείς 
σχεδόν ασχολήθηκε, λογοδότησε, τιμωρήθηκε ακόμη 
και φυλακίστηκε για τα οικονομικά εγκλήματα που βα-
πτίστηκαν σε… λάθη και τα κακουργήματα …πταίσματα, 
σε στιγμές που τα γοητευτικά λόγια εξακολουθούν να 
τρέφουν ακόμη ψευδαισθήσεις για τη γιαγιά, τον παπ-
πού και υπέρ της κερκίδας των αφελών, ιδιαίτερα.

Είναι ακόμη ο καρπός διαχείρισης των κρίσεων που 
ξεσπούν κάθε φορά, αφού ο θόρυβος γύρω από τα 
σκάνδαλα και κυκλώματα διαφθοράς καταλαγιάσει, η 
κρίση –αν και υποβόσκουσα- φαινομενικά αποσοβείται 
επουλώνοντας τις πληγές με το κύρος προσώπων, θε-
σμών και αξιών –που ενδεχομένως τρώθηκε- σιγά-σιγά 
ν’ αποκαθίσταται. 

Τα γοητευτικά λόγια και οι επιλεγμένες φράσεις που 
προκάλεσαν  αισθήματα ανακούφισης στις δύσκολες 

ώρες τελικά λησμονούνται… στην πορεία ή αποδεικνύ-
ονται άνθρακες ο θησαυρός.

Γι΄ αυτήν την ακατανίκητη δύναμη των λέξεων που 
περιβάλλονται από το γόητρο της εξουσίας και έχουν 
ως αποδέκτες την δύναμη του όχλου και την ψυχολογία 
του, ας μου επιτρέψουν οι φίλοι μου αναγνώστες με-
ρικά σύντομα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ψυχολογία 
των όχλων», του πρώτου διδάξαντος-σοφού δασκάλου 
Γουσταύου Λε Μπον: Το γόητρο είναι στην πραγματικό-
τητα ένα είδος μαγνητισμού, που ασκεί ένα άτομο, ένα 
έργο ή μία θεωρία, στο πνεύμα μας. Αυτός ο μαγνη-
τισμός παραλύει όλες τις κριτικές μας ικανότητες και 
γεμίζει την ψυχή μας με κατάπληξη και σεβασμό. Τότε 
τα συναισθήματα που προκαλούνται είναι ανεξήγητα… 
όμως του ίδιου τύπου με την υποβολή που υφίσταται 
ένας υπνωτισμένος. 

Σε άλλο σημείο γράφει: Από το γεγονός και μόνο πως 
ένα άτομο κατέχει μία ορισμένη θέση, μία ορισμένη πε-
ριουσία, επενδύεται με ορισμένους τίτλους, το περιβάλ-
λει ο φωτοστέφανος του γοήτρου, όσο μηδαμινή κι αν 
είναι η προσωπική του αξία.

Και κλείνοντας το ανεξάντλητο περί γοήτρου κεφά-
λαιο σημειώνει: Οι Θεοί και οι άνθρωποι που κατόρθω-
σαν για καιρό να διατηρήσουν το γόητρό τους, ποτέ δεν 
ανέχθηκαν τις συζητήσεις. Για να τους θαυμάζουν οι 
όχλοι πρέπει να τους κρατούν πάντα σε απόσταση.

Στην ακαταμάχητη δύναμη της εξουσίας με το γόητρό 
της που την περιβάλλει, ο πολίτης δύσκολα αντιστέκεται! 
Με μοναδικό κριτήριο την ηθική, κοινωνική και πνευ-
ματική του χειραγώγηση, στρατεύεται στην υπηρεσία 
των κομματικών ή άλλων οργανώσεων, οι «ηνίοχοι» 
των οποίων – αν και προσποιούνται τον λαό- ουδεμία 
σχέση έχουν μαζί του, καθώς συνδέονται με άλλα κέ-
ντρα εξουσίας, εκεί που το βαθύ σκοτάδι δεν διαπερνά 
ακτίνα φωτός … ιδιαίτερα στις κεκλεισμένων των θυ-
ρών συνεδριάσεις.

Των λέξεων… η ισχύς και γοητεία
Του συναδέλφου Νίκου Μανωλόπουλου-Καλαμάτα
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Κατάστημα Καλαμπάκας -1999-Φωτογραφικό Αρχείο Τακη Μαρούλη. 

-Κατάστημα Χίου – 1991-Φωτογραφικό Αρχείο Δημήτρη Βασιλάκη.

Κατάστημα Πατρών – 
Φωτογραφικό Αρχείο 
«ΙΟΝΙΚΑ ΝΕΑ»

Κατάστημα Καλαμάτας – Φωτογραφικό Αρχείο Μεσσηνιακού Τύπου.

Ιονικές αναμνήσεις

Κατάστημα Σπετσών.

Κατάστημα Ζακύνθου -1983-Φωτογραφικό Αρχείο Τάκη Μαρούλη.

Κατάστημα Λάρισας –
Φωτογραφικό Αρχείο –«ΙΟΝΙΚΑ ΝΕΑ»

Κατάστημα Νέας Φιλαδέλφειας-Αθήνα- 1990.


